
Kontroll av flaggstater 
• «The EU approach is that international standards must be 

rigorously upheld, but unfortunately quite a number of flag States 
are systematically ignoring or seriously failing to implement and 
enforce international safety standards.» 

- Sitat, EU Kommisjonens hjemmeside (DG Move) 

 

• EU/EØS: Kontroll med faktisk og formell implementering 
• Internasjonalt: Ingen kontroll 



Norsk tilsyn på sokkelen? 
• Flaggstaten fører tilsyn 
• De fleste flerbruksfartøy på sokkelen er utenlandsk 
• Prosjektpersonell er unntatt tilsyn på norske og utenlandske skip 

 
«Når flaggstaten har ansvaret for å kontrollere at skip i dets register 
oppfyller de internasjonale minstestandardene, så innebærer det i 
realiteten at sikkerheten på mange flerbruksfartøy på norsk sokkel 
er overlatt til administrasjoner på øyer i Stillehavet eller Karribien.» 
- Sitat Sjømannsorganisasjonenes rapport 

 
 



Sikre lik konkurranse – heve sikkerhet 

• Krav til skip uansett flagg vil gi lik konkurranse  
 
• I dag er markedet uregulert, noe som gir store fordeler for rederier som 

operer med bekvemmelighetsflagg, med utenlandske sjøfolk med: 
 - lavere sikkerhetsstandarder 
- dårligere rettigheter for sjøfolk  
- helt annet lønnsnivå enn i Norge. 



Proteksjonisme 
 

Nei: 
"Proteksjonisme" er per definisjon å beskytte 
innenlandsk produksjon mot konkurranse fra 
andre land»  
Sjømannsorganisasjonene har vært tydelige på at 
rederier, skip og sjøfolk uansett nasjonalitet er 
velkommen til å operere i norske farvann, men det må 
skje på norske lønns- og arbeidsvilkår. Hvis ikke 
undergraver vi forutsetningene for å kunne bo i Norge og 
arbeide i egne farvann. 

 



• Anerkjent professor meiner Noreg har 
relativt sett stort handlingsrom! 
 

• Styresmaktene må sjølve søkje kunnskap og 
fakta om eit so grunnlegjande spørsmål for 
norsk arbeidsliv. 
 

• Ca. 1,1 av 1,9 mrd. av  nettoløna går til 
operasjonar  på norsk sokkel. Kan dette 
gjeras på ein annen måte?  

Norske løns- og arbeidstilhøve? 



Andre sokkelstater 

•   USA, Canada, Australia, Brasil og Indonesia stiller nasjonale krav 
 
«En rekke sokkelstater har stilt krav om nasjonal lovgivning på sin 
sokkel. Hvis det virkelig skulle være slik at norske myndigheter 
mener at slike krav er folkerettsstridige, ville en naturlig oppfølging 
være å ta dette opp visa diplomatiske kanaler. Det har til vår 
kunnskap aldri vært gjort.» 
 
- Sitat Sjømannsorganisasjonenes rapport 

 
 



Tidleg på 70-tallet! 
 
- fundamentet for vår 
alles petroleumsnæring 





Tiltakspakke 3 – mai 2013 
- et seriøst og godt arbeidsliv 

 
 

• Skipsfart neste område som det skulle ryddes opp i  
 

• Dette ble skrinlagt når landet fikk ny  borgerlig regjering 
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